
WELKOM

Maak jouw eigen website

Stel alvast de wifi in!

Netwerk: FNV gast

WW: Voorwaarts!



WELKOM

Ton Kemp
ton.kemp@viatriX.nl

www.ViatriX.nl

www.linkedin.com/in/tonkemp

Online marketing consultant
Customer Journey Manager
Docent online marketing @ Avans Hogeschool

Voorstelrondje
Wie ben je / Wat doe je?
Wat wil je leren vandaag? 
Wat moet de website voor jou doen?



PRAKTISCHE AFSPRAKEN

Koffie en thee, toiletten

Sheets staan op www.zandbaksite.nl

Hulp en ondersteuning

ton.kemp@viatrix.nl

Heb je een vraag, dan heeft iemand 

anders die ook!

Antwoorden op jouw vragen

1. via Google

2. via Wordpress.org/nl → support

3. via mij: email me!

4. installeer een plugin ☺

mailto:ton.kemp@viatrix.nl


CURSUSOPZET

LEERDOEL

Na afloop van de cursus kan je je eigen website installeren, 

vormgeving aanpassen en zelf onderhouden. 

DAG 1

Introductie over WP, installatie en rondleiding. 

Berichten en pagina’s maken.  

DAG 2

Website inrichten en vormgeving aanpassen

Optimaliseren voor Google.  

Thema’s kiezen en instellen

DAG 3

Vervolg inrichten en aanpassen

Wordpress uitbreiden met plugins



Agenda

Stappenplan naar een goede website

1. Wat is jouw doel?

Brochure / leads / verkoop ……

Deze zaken komen op de voorpagina!

2. Wie zijn jouw doelgroepen?  En wat vinden ze op jouw site?

3. Inrichting van de structuur

Zoekwoorden bepalen, structuur uitdenken, schetsen op papier

4. Teksten en afbeeldingen klaarmaken.

5. WP basis, thema en plugins installeren en finetunen

6. Promotie en analyse



WordPress algemeen

Geschiedenis Wordpress
Hoe het begon in 2003

Wordpress.org en Wordpress.com

Open source – wat betekent dat?

Mogelijkheden

Hulp nodig? De community helpt!

Wordpress forums (nl): http://nl.forums.wordpress.org/

Wordpress suport (eng):  http://codex.wordpress.org/Main_Page 

Google !!! www.google.nl

http://nl.forums.wordpress.org/
http://codex.wordpress.org/Main_Page


WordPress installeren

Optie 1: Via hosting:  Apps installeren | Installatron

Optie 2: handmatig

1. Domeinnaam en hosting (MySql database)

2. Database maken + gegevens noteren!!

3. Bestanden uploaden via FTP  (of via hoster installeren)

4. Database aan bestanden koppelen

5. WordPress inrichten via Dashboard

Lees alles na op http://codex.wordpress.org/nl:Installatie



Installatie van WordPress

Stap 1: Verzamelen gegevens + bestanden uploaden

DB-naam, Gebruikersnaam, WW, Hostnaam, Prefix

Stap 2:  Ga naar zandbaksite.nl/<jouw naam>

Klik op LATEN WE STARTEN

Stap 3: Invullen gegevens database

Klik op VERZENDEN

Stap 4: Installeren  WooHoo!

Stap 5: Welkom



Installatie van WordPress

Stap 5: Welkom

Vul de gegevens voor jouw site in

Noteer op papier:

GEBRUIKERSNAAM

WACHTWOORD

Deze heb je straks nodig om bij

WordPress in te loggen!

Blokkeer zoekmachines op 

zandbaksite!

Klik op: WordPress Installeren

Site: www.zandbaksite.nl/<jouwnaam>

Dashboard: zandbaksite.nl/<jouwnaam>/wp-admin

Log nu in!



Rondleiding in Wordpress

KLIK MEE ……………..  Login op de Dashboard

Dashboard

Berichten

Media

Pagina’s

Reacties

Weergave

Thema

Header

Widgets

Menu

Plugins

Gebruikers

Instellingen



Hoe vul ik mijn website?

Login op de Dashboard

Wat is dat en hoe doe je dat dan?

Stap 1: Tekst en afbeeldingen op Pagina(s) maken

Hiervoor gaan we werken met de blokken

Stap 2: Pagina’s plaatsen in het menu

Hiervoor gaan we werken met weergave → menu

Stap 3: Bericht(en) maken

Wat is het verschil tussen een bericht en een pagina? 

Wat zijn de mogelijkheden met berichten

Stap 4: Keuze maken: Homepage of berichten op homepage?

Via Instellingen → Lezen 

Stap 5: Vormgeving en de rest komt volgende week ☺



Tekst en afbeeldingen op een pagina plaatsen

Werken met “blokken”

Hoe plaats je een nieuw blok?

Keuzelijst behapbaar maken

Instellingen Blok vv Document



Soorten blokken



Blokken algemeen

Paragraaf = tekst
Afbeelding
Kop = Alinea kop
Lijst
Citeren = Blockquote
Galerij = meerdere foto’s
Audio
Omslagafbeelding
Bestand = bestand link of 
download 
Video 



Blokken opmaak

?p=1 

o Tabel
o Eigen html
o Pull-quote   (tekst met 

balken)
o Code = voorbeeld html code
o Klassiek = knoppenbalk
o Vooraf ingesteld = tekst op 

maat
o Strofe = voor poëzie en 

muziektekst



Blokken lay-out elementen

?p=1 

Knop
Kolommen
Media en tekst
Meer = lees meer
Pagina einde  (index pagina 
1,2,3 etc)
Scheidingslijn
Vul-element



Blokken widgets

Shortcode LET OP!
Archief
Categorieën
Nieuwste reacties
Nieuwste berichten



Blokken insluitingen

Insluiten (algemeen, geeft url)
……



Blokken overige blokken

?p=1 

Blokken hergebruiken

Inline afbeelding
Beter: Layout → media en tekst

Meest gebruikte blokken



Werken met blokken niet handig voor jou?

Ga dan terug naar “Classic editor”

Plugins → Nieuwe plugin
Zoek naar CLASSIC
Installeer “Klassieke Editor”  + Activeer

Je krijgt nu een “Word”-achtige manier van werken per pagina.




